
สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 

    ล าดับ
ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นายธีรวัฒน์  ลีสิงห์   
1 เครื่องสีข้างกล้องไฟฟ้า 2. นายวันเฉลิม  ศรีมูลผา ช่างกลโรงงาน 

    3. นายนนทวัฒน์  ชมชื่นจิตร ์   
    1. นายอนุชา  สอนเสนา   
2 อุปกรณ์สลัดถัว่ลิสง 2. นายดวง  ปราบจันดา ช่างกลโรงงาน 

    3. นายศรายุทธ  ศรีมงคุณ   
    1. นายบันเทิง  แก้วมาตย์   
3 อุปกรณ์หนีบผ้าสะดวกเก็บ 2. นายพิทักษ์ชัย  จันทร์เหล่อ ช่างกลโรงงาน 

    3. นายภูมิศักดิ ์ หลึ่งเทพ   
        

4 ตู้จ าหน่ายข้าวสารหยอดเหรียญ 1. นายกฤษณะ  ผิวโชติ ช่างกลโรงงาน 
    2. นายทรงวุฒิ  วรภูมิ   

5 เลื่อยไฟฟ้าอเนกประสงค์ 1. นายธนานุสรณ์  ทองโคตร ช่างกลโรงงาน 
    2. นายนัฐพงศ์  ทองโคตร   

    1. นายนัฑชัย  แข็งขัน   
6 เครื่องขัดกระดาทราย 2. นายยุทธชัย  หงษ์ปัญญา ช่างกลโรงงาน 

    3. นายจิรายุทย์  เกรงส าโรง   
    1. นายพรเทพ  รัตนวิชัย   
7 เครื่องเจาะแบบเลื่อน 2. นายวุฒิพงษ์  แดงน้อย ช่างกลโรงงาน 

    3. นายวิเชฐชัย  เครือแวงมนต์   
8 แล็คยึดตะเกียบจักรยาน 1. นายรัฐวุฒ ิ ชินบุตร ช่างกลโรงงาน 

    2. นายณัฐพงษ์  แก้วมาตย์   
    1. นายจักร ี สีราช   
9 เครื่องผสมอเนกประสงค ์ 2. นายรัฐธรรมนูญ  พรมแกว้ ช่างกลโรงงาน 

        
        

 

 
 
 

  



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 ต่อ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
    1. นายอัษฏาวุธ  บัวภา   

10 เครื่องลับมีด 2. นายดัชกร  ผสมพืช ช่างกลโรงงาน 
    3. นายสุรเดช  ใจเที่ยง   

    1. นายณัฐวุฒ ิ ตรีวิเศษ   
11 อุปกรณ์พรวนดิน 2. นายอมรเทพ  ศรีกะแจะ ช่างกลโรงงาน 

    3. นายวีรวัฒน์  โคกแปะ   
12 เครื่องเจาะดินขนาดเบา 1. นายปฎิวัติ  คลังกลาง ช่างก่อสร้าง-โยธา 

    2. นายวิศวกร  เมืองผุย   
13 บ้านน็อคดาวน์ 1. นายนันทวัฒน์  ศรีวิชัย ช่างก่อสร้าง-โยธา 

    2. นายศรันย์  มูลมาตย ์   
14 บ้านน็อคดาวน์ 1. นายพิชานัติ  ประเสริฐแก้ว ช่างก่อสร้าง-โยธา 

    2. นายสุทธิพันธ ์ พรมหนองอ้อ   
15 เครื่องปลูกผักไร้ดิน 1. นายอนุชา  ยศภา ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายอภิสทธิ์  บุตรศรีน้อย   

    1. นายวีรศักดิ์  อุบลบาน   
16 ภาคขยายเสียง 2. นายปยะพงษ ์ ไทยสงค ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

    3. นางสาวสุนิสา  กองบาง   
    1. นายกฤษณะ  ป้องขวาพล   

17 ทุ่นพลังงานแสงอาทิตย์ 2. นายธีรโชติ  ชูฤทธิ ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    3. นายอมรเทพ  ทองสุข   
    4. นางสาวชลธิชา  ลามค า   
    1. นายจารุพงษ์  พรสุวรรณ ์   

18 อิควอไลเซอร์ 2. นายธวัชชัย  นาลงค ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    3. นายธนากร  บุญประคม   
    1. นายจารุเดข  นาสมโคตร   

19 เพาเวอร์แอมป์ 2. นายภาคิน  ศรีสุวรรณ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
        

  

  
 
     



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 ต่อ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
20 ติดต้ังระบบไฟฟ้าในอาคาร 1. นายพุฒิพงศ์  ชินบุตร ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายชัชชล  ทาแหยม   
21 ซ่อมบ ารุงและติดต้ังระบบไฟฟ้าใน 1. นายอัครเดช  พรมฤกษ ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

  ในอาคาร 2. นายจิรายุศ  เผ่าบ้านฝาง   
22 โคมไฟประดับ 1. นายเจษฎา  ยศธสาร ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายนันธวัช  เมืองมาเครือ   
23 โคมไฟประดับ 1. นายวิชิตพงษ์  เจริญสุข ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายสุรเดช  แก้วยาส ี   
24 ปรับปรุงห้องปฎิบัติการควบคุมและ 1. นายสันติ  แสนพุ่มพงษ ์ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
  ระบบไฟฟ้า 2. นายพัฒนพงษ์  นิติพจน์   

25 ฉากกั้นห้องอเนกประสงค ์ 1. นายสหรัฐ  ปานน้ี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายชาติชาย  กุลพินิจ   

26 ซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. นายอนุวัฒน์  แก้วโบราณ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายเนติพงษ์  สีค า   

27 เว็บไซต์โปรแกรมมัลติมีเดีย 1. นางสาวศุภสรา  ดลตร ี คอมพิวเตอร์ 
  เพื่อการน าเสนอ 2. นางสาวปาลิตา  พิมพ์จ าปา   

28 เว็บไซต์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. นายธนาวุธ  ไปน่ัน คอมพิวเตอร์ 
    2. นายวัชรินทร์  ขันธพงษ์   

29 การตัดต่อวีดีโอแนะน าแผนก 1. นางสาวปนัดดา  วังหล้า คอมพิวเตอร์ 
  คอมพิวเตอร์ 2. นางสาวเกษรา  รุ่งเรือง   

30 เว็บไซต์โปรแกรมมัลติมีเดีย 1. นางสาวสุมิพาดา  ทัพวาม คอมพิวเตอร์ 
  เพื่อการน าเสนอ 2. นางสาวนิภาพร  ทับทิม   

31 การตัดต่อวีดีโอแนะน าแผนก 1. นางสาวสายฝน  วรชินา คอมพิวเตอร์ 
  คอมพิวเตอร์ 2. นางสาวศิริอร  ศิริชัย   

    1. นายอัมรินทร์  แดงน้อย   
32 ขนมทองม้วลโปรตีนไหม 2. นายเนติพงษ์  พรมพินิจ คอมพิวเตอร์ 

    3. นางสาวศุภสรา  ดลตร ี   

 

 
 
 

  



สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 ต่อ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
33 รถจักรยานยนต์โครงคันไถ 1. นายอนุชา  อุปัชฌาย์ใต้ ช่างยนต์ 

    2. นายธนากร  สวดดี   
34 แท่นงัดยางรถจักรยานยนต์ 1. นายชนะศึก  ทินพา ช่างยนต์ 

  
 

2. นายสุภชัย  หินกลาง   
35 ด้ามด านา 1. นายชัยกร  ค ามณีจันทร ์ ช่างยนต์ 

    2. นายสหัฐ  ธิวะโต   
36 แม่แรงไฟฟ้า 1. นายกิตติภูมิ  สีธรชิน ช่างยนต์ 

  
 

2. นายพิสิฐ  หอมพรมมา   
37 รถจักรยานยนต์โครงคันไถ 1. นายนันทวัฒน์  ยันทุย ช่างยนต์ 

    2. นายอนุชา  ยางฮึม   
38 รถจักรยานยนต์โครงคันไถ 1. นายสุวัจชัย  กมลคร ช่างยนต์ 

  
 

2. นายชลวิทย ์ มะแสง   
39 รถจักรยานยนต์โครงคันไถ 1. นายนัฐรัฐ  เสกกล้า ช่างยนต์ 

    2. นายสุทธิศักด์ิ  สีปัญญา   
40 ประดิษฐ์เก้าอี้จากขวดพลาสติก 1. นางสาวถาวรีย์  กุลโพนเมือง บัญช ี

  
 

2. นางสาววนิดา  ค าวงษ์   
41 แผ่นนวดจากฝาขวดพลาสติก 1. นางสาวสุภาพร  ทองบ่อ บัญช ี

    2. นางสาวณัฐมน  สมบัติทอง   
42 โคมไฟจากฝาแก้วพลาสติก 1. นางสาวพีรยา  หมีแสง บัญช ี

    2. นางสาวอุไร  นามแก้ว   
43 ชั้นวางรองเท้าจากลังกระดาษ 1. นางสาวไอรดา  สิงห์ดง บัญช ี

    2. นางสาววรภา  ธงชัย   
44 พรมเช็คเท้า 1. นางสาวอรญา  วรรณปะขี บัญช ี

    2. นางสาวสุณัฐชา  รัตนสมบัต ิ   
45 โคมไฟดอกไม้ไล่ยุ่ง 1. นางสาวอรอุมา  บัวสมบัติ บัญช ี

    2. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โมครัตน ์   
46 เบาะนั่งเล่นจากยางรถยนต์ 1. นางสาวสุนันทินี  ร้อยดา บัญช ี

    2. นางสาวปริญดา  อรุณไพร   

 

 
 

  



 

สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 ต่อ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
47 กล่องหรรษา 1. นางสาวเพ็ญภาส  ปากดี บัญช ี

    2. นางสาวภรรณิกา  อรรคฮาตศร ี   
48 ที่วางอุปกรณ์อเนกประสงค ์ 1. นางสาวพิชชาภา  อย่าลืมดี บัญช ี

    2. นางสาวระพีพรรณ  แก่นจันทร ์   
49 เก้าอ้ีจากกระดาษรีไซเคิล 1. นางสาวทัดดาว  จันทร์ดา บัญช ี

    2. นางสาวจุรีพร  เค่าเม่า   
50 Desk Of Desing 1. นางสาวสุภาวรรณ  แสงภา บัญช ี

    2. นางสาวมุกลิตา  นาแสวง   
51 ซ่อมบ ารุงและติดต้ังระบบ 1. นายนันทวัฒน์  เหล่าหนวด ช่างไฟฟ้าก าลัง 
  ไฟฟ้าในอาคาร 2. นายกฤษฏา  จารัตน์   

52 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส ์ 1. นายบริวัตร  ลุนหล้า ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายสถาพร  ดอนเคนรด   

53 โคมไฟประดับ 1. นายเอกลักษณ ์ เนื่องภักดี ช่างไฟฟ้าก าลัง 
54 ล้างเครื่องปรับอากาศ 1. นายวรดิษฐ์  ธูปบูชา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายณัฐพล  ปัญญามา   
55 ล้างเครื่องปรับอากาศ 1. นายอนุชา  มัจณา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายปัญญา  จันดาอ่อน   
56 ซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 1. นายภานุสิทธิ ์ หรึ่งเทพ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายสิทธิ์พงษ์  ไชยโส   

57 ล้างแอร ์ 1. นายบัณฑิต  จั่นแก้ว ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายอิทธิพล  พงษ์เสถียร   

58 โคมไฟประดับ 1. นายพฤทธิ์  ฝ่ายอุปปละ ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายสุขวิทย ์ ห้วยเจริญ   

59 โคมไฟประดับ 1. นายเอกชัย  ชุมพล ช่างไฟฟ้าก าลัง 
    2. นายชลธิชา  เครือแวงมน   

    
    

 

 
 

  



 

สรุปรายงานโครงงานวิชาชพี (Project) ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2560 ต่อ 
ล าดับ

ที ่ ชื่อเรื่องโครงการ ผู้จัดท า แผนกวิชา 
60 ซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1. นายอนุรัฒน ์ แก้วโบราณ ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายเนติ  สีค า   
61 ล้างเครื่องปรับอากาศ 1. นายฤทธิเกียรต ิ ศรีอุทธา ช่างไฟฟ้าก าลัง 

    2. นายทศพล  ภาพันธ์   
 


